
PÜNKÖSDI SZOMJÚSÁG

Mi történt pünkösdkor? Jól tudjuk: a Szentlélek kitöltése, 
Péter prédikálása, háromezer ember megtérése. De itt az is 
fontos,  és arról  is  beszélnünk kell, ami pünkösd előtt     tör-
tént. Kik várták és várják pünkösdöt, mi az előzménye, mi 
az előfeltétele?

A legvilágosabb választ erre Jézus szavai adják: „Ha va-
laki  szomjazik,  jöjjön  hozzám,  és igyék!” (Jn 7,37)  Tehát 
azok várták és várják pünkösdöt, akik érzik az örök szomjú-
ságot. Akiknek az életét  nagy üresség jellemzi.  Mert  nin-
csen rosszabb, mint jóllakottan ülni terített asztal előtt. És nincsen rosszabb, mint 
lelkileg jóllakottan ülni a templomban a szószék alatt, vagy mint reggel „jóllakot-
tan” nyitni  ki  a Bibliát,  úgy, hogy nem vagyok üres,  és nincs  bennem ige utáni 
vágy.

Régen a zsúfolt villamosra kitették a táblát: „megtelt”, hogy már senki ne próbál-
jon meg felszállni rá. Hány szív van ma így!   Rájuk lehetne írni: „Megtelt”.   Megtelt 
a világ örömeivel vagy gondjaival, a maga terveivel és csalódásaival.

Mi előzi meg pünkösdöt? Az, hogy ráébredünk: üres és céltalan minden.

XVII. évf. 5-6. szám
2008. május-június

„Ha valaki szomjazik,
 jöjjön hozzám, és igyék!”

(Jn 7,37)

Sydämellisesti tervehdimme suomalaisia vieraita Nyíregyházan evankelis  – 
lutherilaisen seurakunnan johtokunnan ja kirkkojäsenien puolesta.

Meillä  on  iloksi  että  Kajaanin  ystävyysseurakunnan  jäsenet  meidän 
kanssamme juhlivat kirkon syntymäpäivän juhlat, Helluntaipäivat.

Toivomme että vieraamme vühtyvät hyvin Nyíregyházassa.
Toivotamme  yumalan  siunausta  heidän  elämälle,  täällä  oleskelulle  ja 

palumatkalle.
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség vezetői és gyülekezetünk tagjai nevében őszinte 
testvéri szeretettel köszöntjük Kajaaniból érkezett finn vendégeinket. Örülünk, hogy szép ta-
vaszi ünnepünket, Krisztus Egyházának születésnapját együtt ünnepelhetjük. Istenünk áldása 
kísérje életüket.
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Sokan hideg, kemény szívvel éneklik ezen az ünnepen: „Jövel, Szentlélek Úris-
ten…” Számukra még nem jött  el a szomjúság ideje – a megfáradás ideje.  Még 
nem jött el a nagy lelki nyomorúság ideje, mikor már nemcsak a világból, az embe-
rekből, hanem önmagukból  ábrándulnak ki.  Mikor rádöbbennek arra,  amit  Jónás 
így  vallott  be  a  viharzó  tengeren:  „…  énmiattam  támadt  ez  a  nagy  vihar  
rátok.” (Jón 1,12c) – Keserves dolog rádöbbenni, hogy alapjában véve bennem van 
a hiba, én rontok el mindent.

Péter pünkösdi prédikációjának hatására háromezer ember „szívében megkesere-
dett”. Ez a megkeseredés fájó, de ez már pünkösd előszobája. Ekkor már szíven üt-
het Jézus hívó szava: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” Az élő vizet, 
vagyis a Lelket kínálja.  Ez a Lélek nyitja  meg a szívünket,  hogy felfogjuk Isten 
ajándékait. Ezután mást fog jelenteni számodra, ha megszólal a harang, ha felmegy 
a szószékre a lelkész, ha az úrvacsorához térdelhetsz… Mindez életszükséglet lesz, 
nem pedig csak szép szokás. Kevés lesz a vasárnapi prédikáció, ezért minden reg-
gel éhesen nyitod ki a Bibliádat.

Pünkösd után tapasztaljuk, hogy az ige nem betű, hanem   élő és ható erő! Életfor  -  
dító és életformáló valóság!

Tehát láthatjuk, pünkösdben az is fontos, ami előtte van – a lelki összetöretés, a 
magam elveszett voltának meglátása. Karácsony és húsvét után ez pünkösd üzene-
te: személyesen ránk irányítja az ige fényét. Új színt kap minden. Új lelki éhség és 
szomjúság támad. Már boldogan vallom, hogy nekem is szól Jézus hívása: „Ha va-
laki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!”

Gáncs Aladár
Pünkösdi várakozás

/Dsida Jenő/
Kész a világ,

Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha-néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
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„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján…” (Zsolt 23,6/a)

ELMENT BABICZ ISTVÁN TESTVÉRÜNK

l928. szeptember 15-én született Nyíregyházán.
Már fiatal korában a gyülekezet presbitere lett.  1978-tól másodfelügyelő-
ként, 1980-tól, mint a gyülekezet felügyelője – több mint egy évtizeden át – 
megfontolt,  higgadt  magatartásával,  szeretettel  szolgálta  a  Nyíregyházi 
Evangélikus Gyülekezetet.

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás 
építését szolgálják.” (Róm 14,19)

Köszönjük a békességre törekvő, egymás építését hűséggel szolgáló földi 
életét!

Sallai Gábor

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2007. évi zárszámadása 

ZÁRÓ MÉRLEG
Előző évi végi pénzeszközök összege   503 908 
2007. bevételek összege 45 954 934 
Összesen 46 458 842 
2007. kiadások összege -44 357 849 
Pénzeszközök 2007. december 31-én 2 100 993 

Pénzeszközök megoszlása
Készpénz  189237
Elszámolási betétszámla OTP  1783407
Elszámolási betétszámla Inter-Európa  128349
Megtakarítási betétszámla  

 Összesen 2 100 993

Közreadta: Sztankó Gyöngyi ig. lelkész

Találkoztunk!

Tudom, hogy Jézus él. Tudtam, hogy Ő jött el hozzám!
Vállalta halálos betegségem minden kínját, hogy én Vele élhessek tovább! Soha nem voltam 
még ilyen drága senkinek. Most értettem meg igazán, hogy szeret. Az életét adta értem. 
Soha nem voltam egyedül, mindig tudott rólam, látott engem. Mi ketten találkoztunk. Ő az 
örök szeretet és irgalom, és én a bűnös ember. Új életet kaptam tőle ajándékul. Örömteli ör-
vendező életet és békességet. Bár a Kísértő még mindig támad, de Jézus segít, védő paj-
zsom Ő. Benne bízom, szeret engem, és én imádom Őt, mert Isten a szeretet.

 Jánószky Jánosné
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RŐZSE ISTVÁN ESPERES EMLÉKEZETE

Hulvej Istvánként született Nyíregyházán 1899. április 27-én. Érettségi után 1917-ben, 
18 évesen az orosz, majd román frontra került, ahol megsebesült. A háború után Budapes-
ten az egyesített evangélikus teológián szerzett lelkészi képesítést. Szülővárosában lett se-
gédlelkész, majd 1929-től Kiskőrösön vezető lelkész, ahol akkor Balczó András a későbbi 
nyíregyházi, valamint Dedinszky Gyula, a későbbi békéscsabai lelkész is szolgált.

1938-ban Nyíregyházára került, és én az első kofirmandus csoportjába kerültem. A 450 
konfirmandus közül kiválasztott, hogy az oltár előtt mondjam el az Apostoli Hitvallást, júni-
us 6-án a konfirmáció alkalmából.

1948. május 17-én volt a tízéves konfirmandus találkozónk. Az oltár előtt Túróczi Zoltán 
püspök úr imádkozott és Rőzse nagytiszteletű úr arról beszélt, hogy mit jelent a konfirmá-
ció. Én a tíz éve konfirmáltak nevében János evangéliumának 6,66-69. verseiről szóltam: 
„Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőt »Ti is el akartok menni? «Simon Péter így felelt:  
Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy 
a Krisztus, az élő Isten Fia«.”

Egy hónapon belül államosították az iskoláinkat. Nyíregyházán elvették a Kossuth Gim-
náziumot, a Geduly Evangélikus Leánygimnáziumot, a központi elemi iskolát, négy körzeti 
iskolát és valamennyi tanyai iskolánkat. Akkor Nyíregyházán száz evangélikus pedagógus 
tanított. 

A tanítóképzés Nyíregyházán 1928-ban kezdődött a Kálvineum Református Tanítóképző 
Intézetben. Az első képesítő vizsgára 1933-ban került sor. A végzősök között volt Huray 
Mária (Marcsu néni) is, elemista tanítóm leánya, aki édesapját betegsége alatt helyettesítet-
te. Ő volt életem egyetlen tanítónője, akit a nyíregyháziak Rőzse István esperes, igazgató-
lelkész feleségeként ismernek.

Marcsu néni - ha Isten élteti -, ebben az évben kapja meg a rubin-diplomát a Nyíregyházi 
Főiskolán. Ez a legmagasabb pedagógusi elismerés.

Isten gazdag áldását kívánom életére jó egészségben!
Dr. Reményi Mihály

A NYÍREGYHÁZI TORONYÓRÁK TÖRTÉNETE
Nagy Ferenc* „Egészet és fertályt üssön!”

című tanulmánya alapján. 2. rész

Az 1927-es esztendő jeles dátum a vá-
rosi toronyórák történetében. A közgyűlés 
úgy határozott, hogy az evangélikus temp-
lom 69 éve működő órája helyett újat ké-
szíttet.  Március  5-én  a  polgármester  az 
evangélikus egyház lelkészi hivatalának a 
következő levelet írta: „Az ág. h. ev. egy-
ház és a város között fennálló évszázados  

meleg  kapcsolatra  való  hivatkozással  fel-
kérem  az  egyház  nagytiszteletű  vezetősé-
gét,  hogy  szíveskedjék  engedélyt  adni  és  
hozzájárulni  ahhoz,  hogy  a  régi  városi  
óramű leszereltessék, és modern szerkeze-
tű,  világító  számlappal  ellátott,  legújabb 
rendszerű toronyóra állíttassék fel az egy-
ház tulajdonát képező toronyban.”
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A polgármester egy másik levele, arról 
tudósít,  hogy a régi órát a  reformátusok-
nak kívánják adni, amennyiben az kijavít-
ható.

A város az új óra készítésére már 1926 
decemberében pályázatot írt ki. A munkát 
Sowinski József pesti órakészítő cége kap-
ta meg. 

Erről a polgármester levélben értesítette 
Sowinskit és arra kérte, hogy látogasson el 
Nyíregyházára.  Valószínű,  hogy  ezen  a 
nyíregyházi megbeszélésen került szóba a 
harangjáték  készítése  is,  mert  Sowinski 
ezt  követően a  következőket  írta Kardos 
István kultúrtanácsosnak: „Tisztelettel va-
gyok bátor szíves tudomására hozni, hogy  
Szlezák  harangöntő  úrnál  két  ízben vol-
tam. Polgármester úrnak megmutattam a 
harangok árait  és-  pedig:  8 db.  harang 
32-8 kg. kb. 1100 pengő.”

A városi közgyűlés március 24-én hatá-
rozott a harangjáték megrendeléséről, érte-
sítették Sowinskit is a döntésről. A terve-
zett költségvetés a következő volt:

– az óraszerkezet a világító számlapok-
kal 4360 pengő,

–  a  harangjáték-szerkezet  kalapácsok-
kal 640 pengő.

A  szükséges  kőműves  munka  tovább 
növelte a költségeket. Az eredetileg nyolc 
harangból álló szerkezetet pedig tizenket-
tőre növelték.

Dr.  Bencs Kálmán polgármester 1927. 
július 23-án a Szlezák cégnek megrende-
lést küldött 12 darab kis harangocskáról. 
A harangokra  a  következő  felirat  került: 
„Nyíregyháza  város  közönségének  tulaj-
dona 1927. augusztus.”

A városatyák  elfogadták  a  tervezőnek 
azt az elgondolását, hogy az új szerkezet 
„ne csupán dallammal gyönyörködtesse a  
hallgatóságot,  hanem  örökítsen  meg  az  
utókor számára olyan eszméket és erköl-
csi  igazságokat,  amelyek  a  harangjáték 

megalkotóiban és az egész magyar nemzet-
ben abban az időben éltek.”

Az elgondolás szerint a nap minden órá-
jában más és dallam hallható majd, melyek 
között szerepel:

Isten  áldd  meg  a  magyart!  –Tebenned 
bíztunk eleitől fogva. – Talpra magyar, hí a 
haza!

Nem veszhet el Magyarország!
Nem, nem, soha!
Hej Rákóczi, Bercsényi,
Horthy Miklós azt üzente,
Hazádnak rendületlenül! 
Erős vár a mi Istenünk!
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csilla-

ga? 
Az óraszerkezet és a harangjáték alig egy 

fél esztendő alatt készült el annak ellenére, 
hogy ezért három budapesti gyárnak kellett 
összehangolnia a tevékenységét, hiszen más 
cég készítette az órát, más a harangokat és 
ismét más az óra számlapját és szögletvas 
keretét. 

A  képviselőtestület  minden  igyekezete 
ellenére pedig nemhogy csökkentek volna, 
inkább növekedtek a költségek.  Be kellett 
vezetni a toronyba a villanyt, és a próbaüze-
melés során kiderült, hogy bizonyos alkat-
részeket  ki kell cserélni. Négy fogaskerék 
egy vashenger és egy vasállvány már itt ké-
szült Nyíregyházán az Irsai és Társa Vasön-
töde  Gép  és  Szivattyúgyárban.  Ez  1200 
pengő többletköltséget okozott.

1928.  január  24-én  végre  mégiscsak 
megszólalt  a  harangjáték.  A  jegyzőkönyv 
szerint azonban a hallgatóságnak kevés örö-
met  okozott.  Az óraszerkezetet  kifogásta-
lannak találták csakúgy, mint a harangjáték-
hengert és  a kalapácsrendszert is.  Hangját 
azonban  erősen  kritizálták.  Az  nem  volt 
tiszta hangolású, ezért nem adta vissza hűen 
a kívánt dallamokat.

A Szlezák cég képviselőjével egyetértés-
ben arról döntöttek, hogy a dolgon csak úgy 
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lehet segíteni, ha egyszerübb dallamot vá-
lasztanak.

A  polgármester  levelet  írt  a  Szlezák 
cégnek, melyben közli, hogy a harangokat 
nem veszik át.

Leszerelték  és  esztergályozással  igye-
keztek  tisztább  hangzásúvá  varázsolni 
azokat. Végül mindkét fél megelégedésére 
kialakult a „csiszoltabb hangzás”, megszü-
letett az egyszerűbb dallam. Az építkezés 
és  szerelés  teljes  költsége  végül  15279 
pengő lett. Ezt az összeget részletekben fi-
zette ki a város, alkalmanként csak felszó-
lításra.

Az óraszerkezet és a harangjáték apróbb 
javításokkal 1968-ig működött. Ekkor ke-
rült sor nagyobb arányú felújításra (mely-
ben városunk neves órásmestere Leviczki 
László is résztvett)1. A felújítást természe-

tesen a tulajdonos, vagyis a város végeztet-
te. Ekkor talán ideológiai megfontolásból az 
is felmerült,  hogy a harangjáték dallamait  
megváltoztassák. Az  evangélikus  egyház 
képviselői a változtatás ellen erélyesen til-
takoztak.  Megyer Lajos igazgató lelkész 
és Balczár István egyházközségi felügye-
lő  levélben  kérték  a  Hazafias  Népfront 
Megyei Bizottságát,  járjon közbe,  hogy a 
felújított szerkezet továbbra is a régi dalla-
mot játszhassa!

A tiltakozás sikeres volt,  mert azóta is 
minden  órában  felhangzik  Nagytemplo-
munk tornyában –ha kicsit hamisan is–  a 
Jövel Szentlélek Úristen kezdetű korál dal-
lama.

ls
1 a szerkesztő kiegészítése
* Dr. Nagy Ferenc a Sz. Sz. B. Megyei Le-
véltár igazgatója

88 éves, hűséges dunántúli olvasónk leveléből idézünk:

Hol voltak a nyíregyházi evangélikusok 2007. október 31-én?

Szomorú szívvel olvastam dr. Loós Tibor testvérünk írását a Hírmondó múlt évi utolsó 
számában. Evangélikus egyházunk kimagasló ünnepe, október 31. – melyen a világ evangé-
likussága, egyházunk alapítására emlékezik évről-évre –, egyre jobban az érdektelenség ho-
mályába merül. 

Hová jutottunk? Bár tudatában vagyok annak, hogy az egyház, a vallás nem üdvözít. Ám 
a templom, a keresztyén ember második otthona. És ahogy a családban naponta háromszor 
megterül az asztal étkezésre, ugyanúgy a templomban is, megterül az Ige asztala hétről-hét-
re, sokszor még hét közben is, mivel a lelket csak Igével lehet táplálni.

Az emberi lélek pedig éhezik és szomjazik Isten élő Igéjére! Szomorú tény azonban, 
hogy a legtöbb keresztyén, valósággal koplaltatja halhatatlan lelkét, mert szándékosan, testi 
dolgait a lelke ügye elé helyezi. Balga módon, a múlandókat az örökkévalók elé! Pedig lel-
ke, csak rövid időre ölti magára ruha gyanánt, porból való testét. Halála pillanatában kilép 
abból;  azonban fontos kérdés,  hogy melyik irányba indul tovább! Hol fogja eltölteni az 
örökkévalóságot? Örök fényben, vagy örök sötétségben? Nos, az irányváltás dolgában, óri-
ási szerepe volt dr. Luther Mártonnak, midőn a Bibliában felismerte a hitből való megigazu-
lás tanát. És azóta, keresztyének milliói jutottak üdvösségre, az Úr Jézusban való hit által!

Sajnos, a világi események igen nagy hatást gyakorolnak a mai keresztyénségre. Azon-
ban nem szabadna elfelejtenünk, hogy Jézus Krisztus diadalt aratott e világ ura, a Sátán fe-
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lett, a golgotai kereszten! Urunk örökkévaló örömre, jólétre és boldogságra hívja a benne 
bízókat. Ha a keresztyének tudatában lennének annak, hogy milyen nagy nyereség hitben, 
Jézusban elrejtve élni a Szentlélek által, akkor bizonyára újból megtelnének üresedő temp-
lomaink hívekkel, mennyei Atyánk nagy örömére!

Mindezekhez még annyit teszek hozzá, hogy huszonhét éven át, hétről-hétre magam is 
ott ültem a nyíregyházi, ősi evangélikus templomunk padjaiban, ahol Isten Igéje táplálta lel-
kemet. Ezért, ezt az ősi templomot, kicsit a magaménak is vallom.

Hittestvéri szeretettel: Pecznyík Pál, Celldömölkről

 OLVASÓI LEVÉL SZLOVÁKIÁBÓL, LÉVÁRÓL 

Mindig örömmel veszem kézbe a nyíregyházi gyülekezet Hírmondóját, melyet rendsze-
resen elküld evangélikus hittestvérem.

Most szeretnék hírt adni az olvasóknak a közelmúlt egyik gyülekezeti eseményéről.
A Lévára települt magyarországi – elsősorban nyíregyházi és a környező tanyabokrok egy-
kori lakói – gyülekeztünk össze templomunkban, hogy megemlékezzünk idetelepítésünk 60. 
évfordulójáról.

Szükségesnek tartjuk, hogy gyökereinkről, evangélikus múltunkról, hagyományainkról 
beszéljünk a harmadik generációnak, hogy megismerjék elődeik egyházát, hazáját, egykori 
otthonát, intézményeit.

Ez úton mondunk köszönetet a helytörténeti anyaggyűjtésért Demcsákné Balczó Ildikó 
v. felügyelő asszonynak, valamint az Evangélikus Általános Iskola igazgatónőjének, Ko-
csisné Sárossy Emőkének és a Luther kollégium igazgatójának, Martinovszky Istvánnak is 
segítségükért.

A már szlovák nyelvű harmadik generációnak e sorok írója beszélt az elődökről, ősi 
templomunkról és az iskolákról:  Kérlek benneteket fiatal testvéreim, véssétek szívetekbe,  
hogy szeressétek az Urat és legyetek hűségesek evangélikus egyházunkhoz, mint azt előde-
itek tették évszázadokon át!

Mikulova Valéria
Léva

NORVÉG EVANGÉLIKUSOKKAL TALÁLKOZTUNK

Március 28-án a Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai vendégül látták a Norvégiából, 
Luster községből hazánkba látogató nyugdíjas evangélikus csoportot, akiket Magyar László 
ny. lelkész kalauzolt és tolmácsuk az ott diakónusként szolgáló budapesti Széchey Orsolya 
volt.

A lusteri lelkész vetítettképes előadást tartott Norvégiáról, valamint gyülekezeti életük-
ről, a helyi szokásokról, az ünnepi népviseletekről.

Lutheránus gyökereink azonosak. Összetartozásunkat erősítette a közös énekek éneklése 
norvég ill. magyar nyelven. Testvéri szívvel váltunk el messziről jött vendégeinktől evangé-
likus himnuszunk, az Erős vár a mi Istenünk eléneklését követően.

i-a-
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UTÓLAG IS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL 
AZ ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT, KERESZTMAMÁKAT!

Dsida Jenő:
HÁLAADÁS

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dob-
ban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szen-
vedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

10 ÉVES A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS 
LUTHER RÓZSA NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Április 15-én a gyülekezeti teremben ünnepi közgyűlést tartottunk az egyesület megala-
kulásának tíz éves jubileuma alkalmából.

Palumbi József elnök köszöntötte a vendégeket – köztük Sallai Gábort az egyházközség 
másodfelügyelőjét, valamint Herpay Gábor lelkészt –, és a megjelent tagokat.

A nyitó áhítat után felköszöntöttük a születésnapjukat a közelmúltban ünneplő testvérein-
ket.

Az elnök felelevenítette az elmúlt tíz esztendő fontosabb eseményeit: a közel húsz kirán-
dulást, az évenkénti csendesnapokat, a különféle témákban tartott előadásokat, a meghitt 
karácsonyi együttléteket. A tagság létszáma jelenleg 52 fő. Szeretettel várunk új tagokat!

Hálát adunk Urunknak az elmúlt évekért, a lelki ajándékokért és azért, hogy megőrzött és 
megtartott bennünket. Minden napra kirendelte eledelünket is.

Köszönjük az egyházközség támogatását, mindazok szolgálatát, hűségét, akik segítettek 
abban, hogy eltervezett programjaink megvalósuljanak.

Végül a megterített asztalok mellett sokáig beszélgettünk.
Együttlétünket Herpay Gábor áhítata zárta.

Madácsi Júlia
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Május 12-én, Pünkösd 2. ünnepén

 P ü n k ö s d h é t f ő i    c s e n d e s n a p

Vargabokorban – az evangélikus imaházban – de. 10 órától du. 16 óráig:

A Szentlélek a sötétségből Isten szeretetének a világosságába,
a Fiúban való hitre hív (Jn 3,16-21)

Dr. Fabiny Tamás püspök, Bozorády András lelkész, az EKE ifjúsági „akció-
csoport” és mások szolgálatával!

1000 Ének
Imádság, köszöntés – Adámi László

1010 Isten egyszülött Fiát adta az elveszett világért, érted: ezzel a szeretettel 
szembesít a Szentlélek – Dr. Fabiny Tamás

1030 Ének
Aki hisz Jézusban, azé az üdvösséges élet, aki nem hisz neki, azon ma-
rad az ítélet: döntési helyzetbe hoz a Szentlélek – Bozorády András
Énekek

1140 Jézusban eljött a világosság, de az emberek jobban szerették a sötétsé-
get: megítéli az embert a Szentlélek – EKE ifjúsági „akciócsoport”
Ének

1205 Gonosz cselekedeteinket megvallva Jézus világosságába lehet jönni: hit-
re juttat a Szentlélek – bizonyságtételek
Imádság, ének

1230 Ebédszünet – magunkkal hozott ebédet lehet fogyasztani, melyhez teát, ás-
ványvizet, némi süteményt stb. biztosítanak a szervezők

1330 Beszélgetés csoportokban a délelőtti témákról – vagy fórum
1500 Ének

Járjunk Krisztus igéjének világosságában, Isten szerinti cselekvésben: valódi 
új életre vezet a Szentlélek – Dr. Fabiny Tamás

Úrvacsora – Dr. Fabiny Tamás, Bozorády András

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki Isten Lelkének engedve ismerni és 
követni akarja az Úr Jézust!

Adámi László
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NYÍREGYHÁZI EVAN-
GÉLIKUS KOSSUTH 
LAJOS GIMNÁZIUM 

DR. BÁNSZKI ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE

 költészet napján - április 11-én –, ünnepélyes keretek között vette át dr. Bánszki 
István a Nyíregyházi Főiskolán, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elismerését, 
a Toldy Ferenc díjat.A

Magyar –francia – történelem szakos tanári pályáját itthon, szülővárosában, a Kossuth 
gimnáziumban kezdte, majd az itteni tanárképző főiskola irodalomtörténeti tanszéke docen-
seként folytatta. Az oktatás mellett megyénk irodalomtörténeti hagyományaival, főleg Bes-
senyei György személyével és munkásságának kutatásával foglalkozott. 1987-ben elnök-
ként újjáélesztette a 110 éve alapított Bessenyei György irodalmi társaságot.

Amikor 1992-ben az állam a Kossuth gimnáziumot visszaadta az ev. egyháznak, dr. 
Bánszki István elvállalta nagyhírű középiskolánk nem kis feladattal járó igazgatói tisztét.

Meghirdette „Az Úr érkezése” nevű országos középiskolai szavalóversenyt, serkentve 
ezzel az ifjúság költészet iránti érdeklődését és a szép magyar előadásmódot. Hosszú tanári 
pályája során számos tanulmányt publikált.

Munkásságát  az  állam 1998-ban Apáczai  Csere  János  –  díjjal,  majd  az  Országos 
Evangélikus Egyház pedig Péterfy Sándor díjjal honorálta.

Dr. Bánszki Istvánban nemcsak a tudós pedagógust és irodalomtörténészt, hanem egy-
házközségünk jeles tagját is köszöntjük, életére Isten áldását kérve.

Azls
– –

 1848–49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából az oktatási és kultu-
rális miniszter március 14-én állami kitüntetéseket adott át az oktatás és a kultúra területén 
kimagasló tevékenységet végzőknek. A kitüntetettek között volt Tar Jánosné, a Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója, aki munkásságáért és az alapításá-
nak 200. évfordulóját tavaly ünneplő intézmény felelős vezetéséért a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjét vehette át – Sólyom László köztársasági elnök megbízásából – Hil-
ler Istvántól.

Szeretettel gratulálunk!

Április 4–5-én a Kossuth gimnázium már tizenötödik alkalommal adott otthont 
Az Úr érkezése elnevezésű ökumenikus szavalóversenynek.
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

Húsvéti ünnep az iskolában

Iskolánkban március 20-án ünnepeltük az Úr Jézus feltámadását. 
Idén a 3. osztályos tanulók adtak elő passió jelenetet, melybe az évfolyam két osztályá-

nak minden gyermekét bevontuk (50 főt). Ezzel arra törekedtünk, hogy minél többen szere-
pet kapva a szenvedéstörténet előadásában közelebb kerülhessenek húsvét történetéhez. A 
jelenetet igyekeztünk a dekorációval, berendezéssel, korhű ruhákkal színesebbé és közeleb-
bivé tenni a diákoknak és tanároknak egyaránt. 

Több szavalat is elhangzott, énekeltünk közösen ifjúsági és gyülekezeti énekeket. Záró 
énekünk természetesen énekeskönyvünk 388-as éneke volt: „Győzelmet vettél ó feltáma-
dott!” 

Területi Hittanverseny az Evangélikus Általános Iskolában

Április 12-én került megrendezésre a Területi Hittanverseny iskolánkban. A versenyen 
67 gyermek vett részt 4 korcsoportban: 1-2.oszt. és 3-4.oszt. 5-6.oszt. és 7-8. évfolyamo-
sok. Hat iskola diákjai mérték össze tudásukat „Hegyek a Bibliában” témakörben.

Köztük volt Nyíregyháza városának négy iskolája: a Kossuth gimnázium csapata, a Jó-
kai, és Szent Imre Általános Iskolák evangélikus hitoktatásban részesülő diákjainak csapata 
és természetesen minden korosztályban képviseltette magát az Evangélikus Általános Iskola 
is. Messzebbről érkeztek közénk az orosházi és szarvasi evangélikus iskolák csapatai, akik 
szép eredményeket értek el. A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola 1-2. és 5-6. osztá-
lyos csapatai a 2. helyezést szerezték meg, így ők tovább jutottak az Országos Hittanver-
senyre. Név szerint: Bozorády András (1/b), Brtka Bettina(2/a), Kéninger Dóra (1/a) és Ko-
vács Kristóf (1/b), Dankó Barbara (5/a), Kovács Emese (6/a, Pálházi Tímea (6/b) és Papp 
Attila (5/b) tanulóink.

A verseny után finom ebédet kaptunk, majd megnéztük a Nagytemplomot. Volt közös 
kezdő és befejező áhítat, melyet Sztankó Gyöngyi esperes asszony és Zsarnai Krisztián be-
osztott lelkész tartottak, és sokat énekeltünk. A végén senki sem mehetett el ajándék és di-
cséret nélkül. 

Köszönetet szeretnék mondani Balogh Józsefné, Scholtz Róbertné, Kocsisné Sárossy 
Emőke kollégáimnak, akik a lebonyolításban sokat segítettek, valamint azoknak a hitokta-
tóknak, akik a gyermekeket elkísérték más iskolákból, de diákjainknak és támogató szüleik-
nek is, és köszönöm férjem segítségét is. 

Hálás vagyok Istennek, hogy megrendezhettük, és otthont adhattunk ebben az évben a 
hittanversenynek és hiszem, hogy mindaz a sok ismeret, amelyet a gyerekek magukévá te-
hettek, hitük épülésére is szolgált. 

„Bábel nap” az iskolában

Március 18-án „Bábel” címmel az Evangélikus Általános Iskolában idegen nyelvi kaval-
kádot rendeztünk. 
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Az iskola tanulói angol, német és szlovák nyelven mutatták be produkcióikat. Igen szí-
nes, változatos programot állítottunk össze, ahol a gyerekek ízelítőt adhattak idegen nyelv-
tudásukból szüleiknek, vendégeinknek. 

Volt vers, próza, jelenet, ének és tánc. Gondolatban körbeutaztuk a világot. 
A kisebbek vidám zenével és mondókákkal tarkított műsorokat mutattak be, míg a na-

gyobbak a próza mellett mai slágereket is előadtak.
Vendégünk volt Ann Johnson Angliából, aki segítette a felkészülést, délutánonként pe-

dig az „angol teaházban” várja diákjainkat egy tea melletti beszélgetésre. 
A műsor fergeteges skót tánccal zárult.

Zsarnainé Urbán Nóra
iskolalelkész

Örömmel osztjuk meg a gyülekezettel, hogy az április 26–án Budapesten tar-
tott 17. országos evangélikus hittanversenyen a Nyíregyházi Evangélikus Általános 
Iskola 1-2. osztályos csapata az 1. helyezést szerezte meg.

Felkészítő hittantanár:
Zsarnainé Urbán Nóra

A csapat tagjai:
Bozorády András 1/b
Brtka Bettina 2/a
Kéninger Dóra 1/a
Sajben Kira 2/a

Gratulálunk! Urunk áldását kérjük a gyerekekre és felkészítőjükre egyaránt!

AZ A BIZONYOS NAGYBETŰS

Lassan lezajlik az idei érettségi her-
ce-hurca, amely így vagy úgy, de minden-
képpen gyökeres változást hoz a „felnőtté 
avatott” nebulók számára.  A középiskolai 
tanulmányaik végét taposó nyolcvankilen-
cesek  már hónapok,  vagy talán évek óta 
arra  a  szeptember  elsejére  készülnek, 
amely tényleg egy merőben más startvonal-

ra állítja őket. Szóval nem titok, hogy vala-
mi  nagy  közeleg.  Az  idén  elballagó  70 
Kossuthos közül is sokan elkerülnek majd 
nagy egyetemvárosokba: Debrecenbe, Mis-
kolcra,  Budapestre,  netán  külföldre,  s  ki 
tudja még hová, vagy maradnak tisztelettel 
a jól bevált helyi berkekben, s vágnak neki 
a nyíregyházi főiskolai életnek. Két lehető-
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séget  szeretnénk most ajánlani mindazok-
nak,  akik valamelyik fent említett helyzet 
előtt  állnak.  Egyéni  tapasztalat  ugyanis, 
hogy sokkal jobb úgy útnak indulni, ha tu-
dod, hogy a keresztyén értékrendhez közel 
álló fiatalokkal  együtt  harcolhatod meg a 
mindennapok izgalmas kihívásait.

Erre nyújt egyedülálló lehetőséget a 
budapesti  Luther  Márton Szakkol-
légium,  mely  a  (zömében  evangélikus) 
gyülekezeti  háttérrel  rendelkező,  vidékről 
jött hallgatókat gyűjti egy fedél alá. Az in-
tézmény célja,  hogy  családias  légkörben 
lelki  hátteret biztosítson  a  tanulóévek 
alatt. Emellett külön tanulmányi rendszeré-
vel szélesíti nap mint nap az itt lakók látó-
körét,  hogy  évekkel  később  megbízható, 
felelős gondolkodású, művelt  evangélikus 
értelmiségiek vállaljanak szerepet  egyhá-
zunk életében.
A felvétellel kapcsolatban böngésszétek a 
www.lmszk.hu oldalt!

Ha nem a fővárosban tanulsz tovább, akkor 
is  van  lehetőséged  keresztyén közösség-
ben, fiatalokkal együtt megélni hitedet: eh-
hez a MEKDSZ-szel (Magyar Evangéliu-
mi Keresztyén Diákszövetség) kell felven-
ned a kapcsolatot. A felsőoktatásban tanu-

ló keresztény hallgatókat fogja össze, heti 
rendszerességgel tartott  bibliakörök kere-
tében. Negyven diákkör van az országban: 
minden nagyobb egyetemi városban jelen 
van, de olyan kisebb főiskolánkon is, mint 
például a  szekszárdi vagy a  hajdúböször-
ményi. A diákkörök létszáma eléggé válto-
zatos, akad 4 fős és 40 fős is. Az összejö-
veteleken mi magunk találjuk ki, hogy mi-
vel foglalkozunk, és mi magunk választjuk 
ki a diákkörök vezetőit közülünk. Részle-
tesebben a
 www.mekdsz.hu-n tájékozódhatsz.

Mindkét bemutatott közösséggel arra sze-
rettünk  volna  rávilágítani,  hogy  ebben  a 
sok-ismeretlenes  egyenletben  is  van  egy 
Állandó,  amely végigkísér  az  új élethely-
zetben.  E  sorok  írójának  meggyőződése, 
hogy az  igazi  felszabadultság,  feltöltődés 
elengedhetetlen része egy stabil közösség, 
melyről elmondhatod, hogy „ide tartozom”.

Kívánjuk, hogy a gyakran tartalmát vesz-
tett  és  fenyegetésnek  ható  „Nagybetűs 
Élet” helyett az a nagybetűs Isten állítson 
majd a  szeptemberi startvonalra,  akit  kö-
zösségtől  függetlenül  bárhol  megtaláltok, 
ha szívből kéritek.

Horváth-Hegyi Dénes

GYERMEKTÁBOR!
Szeretettel várunk minden 3-14 év közötti gyermeket nyári táborunkba, melynek hely-

színe Sátoraljaújhely, ideje pedig 2008. 06. 30 – 2008. 07. 05. Jelentkezni vasárnaponként 
de. 10 órától a gyülekezeti teremben a gyermekóra vezetőknél lehet.

http://www.lmszk.hu/


14 Hírmondó 2008. május-június
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ___  

GYERMEKOLDAL
A tűz

Krisztus előtt 218-ban Hannibál karthágói király a magasan fekvő Cold la Traversette hegy-
szoroson kelt át az Alpokban, és onnan letekintett a hatalmas Római Birodalomra, amely-
nek elpusztítására indult.
Izzó gyűlölettől hajtva vezette rongyos seregét lefelé a hegyoldalon. Mielőtt azonban a di-
csőségért hadba szállhatott volna, le kellett győznie az útjában álló utolsó akadályt – egy 
hatalmas sziklát -, ami a völgybe ékelődve elzárta az utat. Lehetetlen volt a seregnek harci- 
és társzekerekkel átkelni a szoroson, hacsak a sziklát ki nem mozdítják a helyéről, és félre 
nem teszik az útból. Próbálkozásaik, hogy csákánnyal és kalapáccsal széthasítsák a sziklát, 
kudarcot vallottak. Az áldozatok és varázsigék sem vezettek eredményre. Elkeseredésében 
és türelmetlenségében Hannibál felkiáltott: „Égessétek meg!”
Hullafáradt serege számára ez a valóságtól elrugaszkodott parancs őrültségnek tűnt. Ennek 
ellenére pár órán belül kidöntött fatörzseket halmoztak fel a szikla körül, hogy ezzel táplál-
ják a tüzet, amelyre Hannibál parancsot adott. Amint a fát elhelyezték, a katonák meggyúj-
tották a tüzet, és megigézve nézték, ahogy a lángok pokollá teszik a szikla környékét. Vé-
gül, nem tudván ellenállni a hatalmas hőségnek, a szikla egy fülsüketítő durranással megad-
ta magát, amibe beleremegett az egész völgy. Hannibál serege leereszkedett Rómáig, és a 
világtörténelem alakulása ezzel örökre megváltozott.

(Ismeretlen szerző)
Kedves Gyerekek! Sokan úgy gondolják, hogy az embereket képzéssel, fejlett környezet-
tel, magasabb életszínvonallal vagy különleges programokkal meg lehet változtatni. Bár-

mennyire is hasznosak ezek a dolgok, mégis csak csákányok és 
kalapácsok csupán, amelyek csak karcolásokat ejtenek egy ha-
talmas sziklán.  Az emberi szív megváltoztatására  csak  Isten 
képes. Az mondja a Biblia az emberről: „az ember szívének  
minden  szándéka  és  gondolata  szüntelenül  csak  go-
nosz” (1Móz 6,5) Jézus azért küldte el az első pünkösdkor a 
Szentlelket, hogy erejével lángra lobbantsa azokat a „tűzifákat” 
amelyeket Krisztus evangéliumának hirdetésekor, az emberek 
szíve köré rakunk. És csak ez az égi láng képes megváltozatni 
az ember szívét. Sőt ezáltal kaphat az ember egészen új szívet! 
Így válik valósággá az Úr Jézus ígérete: „…erőt kaptok, ami-

kor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 
Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)
P_NK_SDK_R    K_PT_K    SZ_NTL_LK_T    _Z    _P_ST_L_K.
Mit rejt a mondat? Hozd be a gyerekórára a megfejtést és a kiszínezett képet! Meglepetés 
vár.

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban.

 (Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin)
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ANYAKÖNYV

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”
Bartal Attila Olivér, Matyasovszki Lilly Hanna, Bogár Dorina, Lakatos Ben-
ce, Szepesvölgyi Gréta Panna, Szőke Erik, Járosi Botond, Hibján Gréta Fan-
ni, Hibján Róbert, Holecskó Gréta, Bíró Boldizsár, Szekeres Norbert, Gyu-
reskó Zsolt, Moravszki Hanna, Kelemen Dóra Kamilla, Majoros Mira, Ga-
raj Ákos.
Felnőttek: Pál Anita, Zatureczki Nelli.

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...”

Mató Csaba és Keczkó Zita.

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...”

Debószki József (83), Karasz Józsefné Droppa Mária (92), Nádassy Lászl-
óné Hurai Margit (82), Tamás János (55), Koska Andrásné Járkó Erzsébet 
(87), Karasz Mihály (92), Bánszki Józsefné Breznyiczki Zsuzsanna (74), Já-
nószky Mihály (84), Tassi István János (48), Kovács Mihályné Ferencz Juli-
anna (72), Gyurján Mihályné Smid Ilona (80), Olman Zoltán (69), Garaj Jó-
zsef (82),  Kvadrics András (68),  Jónás András (73),  Tomasovszki István 
(84),  Palkovics János (68),  Kovács Béla (74),  Krajnyák Bertalanné Tóth 
Irén (81), Dankó Mihályné Bogár Ilona (52), Tomasovszki Andrásné Mag-
era Zsuzsanna (87), Babicz István (79), Lukács Vivien (9), Abramjan André 
(13), Moravszki István (61), Huczman János (69), Biller Sándorné Csipesz 
Katalin (78).

Közreadta: Horváth Csabáné

MEGHÍVÓ

Vedd át a neked szabott fehér ruhát címmel, evangélizáció lesz 
a Mandabokori Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várunk.

Május 16-án /pénteken/ 1800 

Május 17-én /szombaton/1800

Május 18-án /vasárnap/ 0830

Igét hirdet: Győri János Sámuel pesterzsébeti ev. lelkipásztor
Sok éneklés, bizonyságtétel, szeretetvendégség. 

Lelkipásztori beszélgetés lehetősége minden alkalom után.
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, AHOVÁ SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDENKIT

Május 12-én pünkösd 2. ünnepén 1000 csendesnapot tartunk Vargabokorban.
Május 15-én, csütörtökön 18 órakor a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar ad hangversenyt a 

Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
Május 16-17-18-án evangélizáció lesz Mandabokorban a Művelődési házban.
Május 17-én, szombaton egyházkerületi csendesnap lesz Pilisen. Gyülekezetünkből autó-

busz indul, a jelentkezők a Lelkészi Hivatalban kapnak pontos tájékoztatást.
Május 18-án, vasárnap 16 órakor a Művelődési Központ színháztermében Füle Lajos verse-

iből szerkesztett Futás címmel versszínházi előadás lesz. A belépés díjtalan.
Május 23-án, pénteken 17 órától a gyülekezeti terembe a Fiatal Felnőttek Alkalmára hívjuk 

a 30-40 év közötti korosztályt.
Május 24-én, szombaton 10 órától az erdei tornapályára, ifjúsági csendesnapra várjuk a fia-

talokat. Információt Zsarnai Krisztián lelkésztől kaphatnak az érdeklődők.
Május 31-én, szombaton a konfirmandusok vizsgájára is szeretettel várjuk a gyülekezet tag-

jait. Az időpont és a helyszín a hirdetőtáblán megtekinthető.

JÚNIUSI ELŐZETES

A konfirmáció ünnepi istentisztelete június 1-jén, vasárnap 10 órakor lesz a Nagy-
templomban.

Sipos Gyöngyvér és Ede Luz hazalátogattak Ecuadorból, hogy beszámoljanak az elmúlt 
(második) négyéves időszakban végzett szolgálataikról. Gyülekezetünk tagjai júni-
us 9-én, hétfőn 18 órakor az Evangélikus Általános Iskola dísztermében hallgathat-
ják és láthatják a házaspár vetítettképes előadását.

Köszönjük mindazoknak az adományát, akik a Hírmondó előállításának 
nyomdai költségéhez hozzájárultak.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2008. augusztus 1.
Lapzárta: 2008.július 15.

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 
és 06 20/824 67 82 Fax: 508-777

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig.

Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

Szerkesztőbizottság:
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva.
Felelős szerkesztők: Sztankó Gyöngyi, Veczán Zoltán.

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként.

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1100 pld.-ban.
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